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SAMMANFATTNING 

Uppsala Vatten och Avfall AB planerar att bygga en ny återvinningscentral, ÅVC, inom 

industriområdet i Fyrislund. Den nya anläggningen ska ersätta Boländernas ÅVC, som 

är liten till ytan och har svårt att tillgodose alla kunder och ta hantera inkommande 

avfallsmängder. Det finns också planer på att använda marken där Boländernas ÅVC nu 

ligger till andra ändamål.  

Detta samrådsunderlag är en beskrivning av områdets förutsättningar och av planerad 

verksamheten, vilken ska ligga till grund för undersökningssamråd med bl.a. 

länsstyrelsen och tillsynsmyndighet samt enskilda som kan tänkas bli särskilt berörda. 

Alla frågor och synpunkter som inkommer till Uppsala Vatten och Avfall AB under 

samrådstiden kommer att dokumenteras och redovisas i en samrådsredogörelse. 

 

På den planerade ÅVC:n kommer privatpersoner och verksamheter att kunna lämna 

olika typer av sorterat avfall. Högst 30 000 ton avfall per år kommer att tas emot på 

anläggningen. Mängden farligt avfall som lagras inom anläggningen kommer inte vid 

något tillfälle uppgå till 50 ton. Det avfall som kommer att tas emot på ÅVC:n är 

hushållens och verksamheters sorterade avfall uppdelat i flera olika fraktioner; 

exempelvis metall, wellpapp, matfett, brännbart grovavfall, trä, trädgårdsavfall, textil 

med flera. Även farligt avfall, som t ex kemikalier och spillolja, samt elektronik och 

vitvaror kommer att tas emot. 

 

De verksamhetskoder som är aktuella är 90.40 och 90.50 i Miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 29 kap, 49§ och 50§.  

 

Den plats där ÅVC:n ska byggas ligger på mark som hittills varit åkermark, men som 

omfattas av en ny detaljplan för industriområde. Området är idag påverkat av buller 

från E4. De bostäder som ligger närmast platsen är i Norrby där enstaka villor och 

lantbruk är belägna. Området i stort har höga kulturmiljövärden men inom den 

aktuella fastigheten är alla fornlämningar undersökta och borttagna. Inga registrerade 

naturvärden finns i området och det bedöms inte ha något särkilt värde som 

friluftsområde. Fastigheten ligger inte heller inom någon grundvattenförekomst eller 

vattenskyddsområde. Enligt Uppsala kommuns sårbarhetskarta är grundvattnets 

sårbarhet för föroreningar låg.  

I den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som ska tas fram efter samråden, kommer 

miljöaspekter som t.ex. dagvatten och buller att beskrivas och bedömas mer utförligt 

än i detta samrådsunderlag.  
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1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

Det kommunala bolaget Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för vattenförsörjning, 

avlopp och avfallshantering i Uppsala kommun.  

 

Uppsala Vatten och Avfall AB planerar anlägga en ny återvinningscentral, ÅVC 

Fyrislund, i sydöstra delen av tätorten för att ersätta Boländernas ÅVC. Boländernas 

ÅVC är liten till ytan, vilket gör det svårt att klara av de många kunder och stora 

mängder avfall som årligen passerar där. Den ligger även på hyrd mark som 

markägaren i framtiden vill använda till annan verksamhet. 

 

I Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 konstateras att det för att kunna möta 

behovet hos en växande befolkning krävs både flera nya återvinningscentraler och 

ombyggnad av de befintliga. Tre nya ÅVC:er pekas ut i översiktsplanen; i Gränby, 

Fyrislund och Gottsunda. ÅVC Fyrislund kommer att ta emot max 30 000 ton icke 

farligt avfall per år samt ca 300 ton farligt avfall (FA), dock max 50 ton mellanlagrat FA 

per tillfälle 

 

1.2 TILLSTÅNDSPROCESSEN ENLIGT MILJÖBALKEN 

Mellanlagring av avfall räknas som miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd från 

länsstyrelsen. De verksamhetskoder som är aktuella för denna ÅVC är 90.40 och 

90.50, vilka finns beskrivna i Miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap, 49§ och 

50§.  

 

90.40 gäller lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 

vid något tillfälle är  

 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller  

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

 

 

90.50 gäller för lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 

avfall vid något tillfälle är 

 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,  

4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

6. mer än 1 ton i andra fall. 

 

 

Som en del i tillståndsprövningen skall en bedömning göras om den tillståndspliktiga 

verksamheten eller åtgärden medför betydande miljöpåverkan (BMP) eller ej. 

Bedömningen görs av miljöprövningsdelegationen (MPD) på Länsstyrelsen. 
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Arbetet inleds med ett undersökningssamråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndighet 

samt enskilda som kan tänkas bli särskilt berörda. Alla frågor och synpunkter som 

inkommer till Uppsala Vatten och Avfall AB under samrådstiden kommer att 

dokumenteras och redovisas i en samrådsredogörelse.  

 

Utifrån samrådsredogörelsens för undersökningssamrådet gör länsstyrelsen en 

bedömning om verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan och därefter finns 

två spår. Om verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska den 

sökande kalla till avgränsningssamråd. I avgränsningssamrådet ska frågor om MKB:ns 

avgränsning behandlas. Genom att göra en lämplig avgränsning kan innehållet i MKB:n 

fokuseras på de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas 

medföra. Om länsstyrelsen fattar beslut om att den ansökta verksamheten inte kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan behöver den sökanden inte utföra något 

ytterligare samråd och kan lämna in ansökan tillsammans med en liten MKB. Uppsala 

Vatten och Avfall AB gör bedömning att den planerade ÅVC:n i Fyrislund inte medför 

betydande miljöpåverkan. 

 

Uppsala Vatten och Avfalls AB bedömning om icke betydande miljöpåverkan grundar 

sig i att den planerade verksamheten är av en typ som är normalt förekommande och 

omfattar väl beprövade tekniker och skyddsåtgärder. ÅVC Fyrislund kommer att 

innebära samma typ av verksamhet som de övriga ÅVC-anläggningar som sökanden 

redan driver i Uppsala. 

 

Gällande lokalisering pekas Fyrislund ut i översiktsplanen som ett område där en ny 

ÅVC ska uppföras och utifrån Manual för utformning av återvinningscentraler, Avfall 

Sverige Rapport U2013:09 har vald lokalisering bedömts som mest lämplig inom 

Fyrislund. Vald lokaliseringen ligger i anslutning till ett redan bullerutsatt 

industriområde med närhet till väg E4.  

 

Den huvudsakliga miljöeffekten antas var verksamhetsbuller. Den pågående 

bullerutredning är planerad att utgöra underlag för att optimera utformningen av 

anläggningen på ett sådant sätt att bullret från verksamheten inte kommer att 

överskrida gällande riktvärden.  

 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

Sökande Uppsala Vatten och Avfall AB  

Kontaktperson sökande Eleonora Barck-Holst 

eleonora.barck-holst@uppsalavatten.se 

018-727 93 67 

Fastigheter Vaksala-Norrby 5:1 

Markägare Uppsala Vatten och Avfall AB  

Verksamhetskod enligt 

miljöprövningsförordningen 

90.40 och 90.50 

mailto:eleonora.barck-holst@uppsalavatten.se
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3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Översiktsplan för Uppsala kommun 2010 visar på Östra Fyrislund som ett nytt 

bebyggelseområde med plats för industrier och miljöstörande verksamhet. Området är 

lägesmässigt lämplig för lokalisering av en ÅVC och i 2016 års översiktsplan beskrivs 

Fyrislund som ett av det områden där en ny ÅVC ska byggas. 

 

Aktuellt område ligger inom detaljplan Östra Fyrislund (dnr: 2012/20100-1). 

Detaljplanen vann laga kraft 2013-07-06. Aktuellt område kan ses i Figur 1 och anges i 

detaljplanen som markanvändning för handel, kontor och industri. 

 

 

Figur 1. Utdrag ur gällande detaljplan med aktuell fastighet inringad i rött. 
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4 PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 ALLMÄNT 

Uppsala Vatten och Avfall AB planerar att anlägga en ÅVC i sydöstra delen av tätorten, 

se Figur 2. Fyrislund ligger i den nordligaste delen av Östra Fyrislund detaljplane-

område, se Figur 3.  

 

Östra Fyrislund är ett område som avgränsas i öster av väg E4 och i väster av 

företagsparken Uppsala Business Park. Enligt gällande detaljplan för området är det i 

första hand avsett för verksamheter med koppling till transport och logistik för ett 

växande Uppsala. Planområdet är till största delen obebyggt och består ännu till 

övervägande del av åkermark. Det finns inslag av historiska bymiljöer med lång 

kontinuitet, moderna verksamheter och villabebyggelse. 

Den aktuella fastigheten, Vaksala-Norrby 5:1, har en yta på 22 819 m².  

 

 

Figur 2. Planerad placering av ÅVC. Källa: Uppsala kommun kartdatabas Geosecma. 
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Figur 3. Östra Fyrislund detaljplaneområde med aktuell plats för ny ÅVC markerad i rött. Ortofoto, 2018. 

 

4.2 NÄRLIGGANDE BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER 

Mitt emot den aktuella fastigheten byggs en ny bussdepå. Närmaste 

bostadsbebyggelse ligger drygt 100 meter nordost om ÅVC:n, mätt från 

fastighetsgräns, se Figur 4.  

 

I den nordvästra delen, utanför detaljplaneområdet, ligger Allianshallen som i sin östra 

del av byggnaden inrymmer ett gymnasium (NTI-Gymnasiet). Allianshallens östra del 

ligger ca 400 m från planerad ÅVC-anläggning, se Figur 4.  

 

 

Figur 4. Visar aktuell fastighet markerad i rött. 

 

Allianshallen 

Bussdepå 

Norrby 
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4.3 NATURVÄRDEN 

Det finns inga registrerade naturvärden, så som riksintressen för naturvård, 

naturreservat eller nyckelbiotoper på platsen.  

 

4.4 LANDSKAPET OCH KULTURMILJÖ 

4.4.1 KULTURVÄRDEN 

I området har det, enligt detaljplanen för området, funnits flera bosättningar sedan 

förhistorisk tid pga. av dess läge intill en historisk viktig vattenled, Långhundraleden. 

Idag finns flera bymiljöer kvar på högre morän- eller bergspartier. Närmaste sådan 

bymiljö är Norrby som ligger strax öster om planerat verksamhetsområde.  

 

Befintliga vägar i området (vägen förbi Övergård samt Slavstavägen) ingår i ett vägnät 

som sedan medeltiden sammanlänkat de gamla kyrkbyarna. Längs dessa ligger de 

förhistoriska byarna på rad. 

 

4.4.2 FORNLÄMNINGAR 

Enligt Riksantikvarieämbetet är de två fornlämningar som berörs inom 

verksamhetsområdet av lämningstypen boplats, se Figur 5. Boplatserna beskrivs enligt 

följande i Riksantikvarieämbetets databas: 

”Boplatsområde, ca 110x60 m (NÖ-SV). Inom området påträffades boplatsanläggningar 

i form av stolphål och härdar. Bl a framkom troliga väggstolpar till ett N-S orienterat 

långhus. 

 

Tillägg dnr 3.4.2-243-2015: Vid arkeologisk förundersökning 2014 påträffades 42 

stolphål, 5 härdar, 2 kulturlager, 1 kokgrop samt 1 recent nedgrävning. Vid 

sökschaktning påträffades 1 knivblad av okänd ålder. En härd och en kokgrop 

daterades till romersk järnålder respektive yngre bronsålder-förromersk järnålder. 

Boplatsens utbredning justerades i FMIS.” 

Boplatsen inom aktuell fastighets sydvästra hörnbeskrivs enligt följande: 

”Boplats, ca 270x55-170 m (NV-SÖ), delundersökt. Vid arkeologisk förundersökning 

påträffades boplatslämningar inom ett ca ca 110x60 m (SÖ-NV) st område. Dessa 

bestod av härdar, stolphål, nedgrävningar och 3 ytor med kulturlager. Lämningarna var 

framförallt koncentrerade till området för bytomten. Någon begränsning av boplatsen 

åt N kunde inte göras (Dnr 4363/93). 

 

Tillägg RAÄ dnr 321-2160-2010: Vid särskild arkeologisk utredning år 2010 

påträffades 9 boplatslämningar i form av nedgrävningar, stolphål och en härd. 

Lämningarna framkom Ö om det tidigare förundersökta området. 

 

Tillägg dnr 3.4.2-243-2015: Vid arkeologisk förundersökning 2014 påträffades 75 

stolphål, 21 härdar, 12 lager, 8 recenta nedgrävningar, 6 gropar, 3 ugnar, 1 kokgrop, 

1 störhål samt 1 möjlig brunn. 1 bit förhistorisk keramik, 1 skärva vitgods och 4 

skärvor av yngre rödgods samt 1 varuplomb i bly och 1 fragment av bärnsten hittades 

också. Två härdar i den nordvästra delen av området daterades till romersk järnålder 

respektive vendeltid. En kokgrop och en av ugnarna daterades till förromersk 

järnålder. Boplatsens utbredning utökades i FMIS. Ny utbredning: ca 270x55-170 m 

(NV-SÖ).” 
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Figur 5. Aktuell fastighets placering (rödrutigt område) inom kulturmiljöområdet. Fornlämningsområden är 
rödrandiga. Källa: Utdrag ur Uppsala kommuns kartdatabas Geosecma, baserad på 

Riksantikvarieämbetets kartverktyg ”Fornsök”. 

Fornlämningsområdena som berörs enligt Figur 5 är undersökta och borttagna enligt 

kommunicerad information från Länsstyrelsen. I Figur 6 redovisas en skiss mottagen 

från kontakt på Länsstyrelsen, över undersökta och borttagna fornlämningar i det 

aktuella området. 
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Figur 6. Skiss erhållen från Länsstyrelsen över undersökta och borttagna fornlämningar i aktuellt område. 

 

4.5 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Aktuell fastighet ligger på åkermark och inga kända rekreations- eller frilutsvärden har 

identifierats i området.  

 

4.6 YTVATTEN 

Dagvatten från den aktuella fastigheten går idag till Sävjaån, via vägdiken och 

markgrundvatten, se Figur 7. Sävjaån är en vattenförekomst med ID WA82797609.  

I Tabell 1 nedan redovisas aktuell status och miljökvalitetsnorm, MKN, för Sävjaån. 

Miljökvalitetsnormen är en slags mål för vilken status vattendraget ska uppnå ett visst 

år, i enlighet med EU:s vattendirektiv. Avståndet mellan planerad ÅVC och Sävjaån är ca 

3 km fågelvägen.  

 

Tabell 1. Aktuell status och MKN för Sävjaån. 

 Statusklassning Sävjaån  MKN 

Ekologisk status Måttlig ekologisk status 
 

Den utslagsgivande kvalitetsfaktorn är påväxt – 

kiselalger samt näringsämnen. Ån är också starkt 

hydromorfologiskt påverkad. 

God ekologisk 

status 2027 

 

 

Kemisk 

ytvattenstatus   

Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 

 

God kemisk 

ytvattenstatus  
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Orsaken till statusklassningen är bedömd 

förekomst av kvicksilver och bromerade 

difenyletrar, vilket finns i alla vattendrag i Sverige. 

Även nickel har påträffats i halter över gränsvärdet, 

men denna halt ligger inte till grund för 

bedömningen p g a för litet underlag. 

 

 

Figur 7 Utsnitt ur karta med vattenförekomster. © VISS, VattenInformationssystem Sverige 

 

4.7 GRUNDVATTEN 

Den aktuella verksamheten ligger inte inom någon grundvattenförekomst (Figur 8) och 

inte inom vattenskyddsområde. Enligt SGUs sårbarhetskarta ligger aktuell fastighet i 

ett område med låg sårbarhet avseende grundvatten. Den västra delen av fastigheten 

tangerar ett område som klassas som måttligt sårbart.  

Den grundvattenförekomst som ligger närmast den planerade ÅVC:n är Sävjaån-

Samnan, med ID WA23980703. Aktuell status och MKN för grundvattenförekomsten 

Sävjaån-Samnan redovisas i Tabell 2. 

 

ÅVC Fyrislund 

Sävjaån 
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Figur 8. Grundvattenförekomsten Sävjaån-Samnan markerad med rosalila färg. Karta hämtad från 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 

 

Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomst enligt VISS. 

 Statusklassning Sävjaån-Samnan  MKN 

Kemisk status  Otillfredsställande  

 

Grundvattenförekomsten bedöms ha 

otillfredsställande kemisk status med 

avseende på PFAS 11, baserat på 

provtagningar. 

God kemisk grundvattenstatus 

Kvantitativ status God God kvantitativ status 

 

Uppsala kommun har låtit utföra en riskanalys av Uppsala- och Vattholmsåsarnas 

tillrinningsområde från grundvattensynpunkt i syfte att bevara åsen som 

grundvattenreservoar. Utredningen kallas ” MÅsen” och redovisar bland annat kartor 

där områden delas in efter känslighet. Enligt Måsen är det aktuella området klassat 

som måttligt känsligt.  

 

4.8 MARK 

Enligt gällande detaljplan för området gäller generellt för åkermark att markens 

översta 0,2–0,5 meter utgörs av mulljord. Under mulljorden ligger kohesionsjord som 

består av lera på generellt 0–6 meters tjocklek. Detaljplanen föreskriver att det inom 

partier där lerdjupet uppgår till mer än 4–5 meter kan grundläggning av lätta och 

medeltunga byggnader utföras direkt i mark. Där lerdjupet är större än fem meter 

ÅVC Fyrislund 
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bedöms endast lättare byggnader kunna grundläggas direkt i marken. Övriga 

byggnader och konstruktioner kräver förstärkningsåtgärder.  

 

Inför en detaljprojektering av det aktuella området och anläggandet av ÅVC:n kommer 

en geoteknisk undersökning att utföras. Detta för att fastställa mark- och 

byggnadsförutsättningarna.  

 

4.9 TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET 

Aktuell fastighets södra del gränsar till Rapsgatan. I detaljplanen anges det att en ny 

huvudgata (Söderhällbygatan) i nord/sydlig riktning kommer att ansluta det nya 

verksamhetsområdet till väg 282 och Rapsgatan, se Figur 9. 

Tillfart och utfart till ÅVC:n kommer dock att ske på en parallellgata till Rapsgatan, 

markerad med ”E” i Figur 9. 

 

Enligt detaljplanen kommer Rapsgatan utgöras av en huvudgata av typ ”B”. Gatan 

utgörs av ett körfält i vardera riktningen, kantstensparkering och dubbelriktade gång- 

och cykelbanor på vardera sidan av vägen, se Figur 10 och 12. Träd planteras i 

mittremsa och i zoner mellan kantstensparkeringar och/eller busshållplatser. 

Verksamhetstomter ansluter i princip direkt till ytor för gång- och cykelbanor och 

placeringen av bebyggelsen styrs för att verksamheterna ska komma nära gatan. 

 

För parallellgatan ”E” till Raspsgatan beskrivs det i detaljplanen att den planeras med 

en vägområdesbredd som underlättar angöring av stora fordon till områdets 

verksamhetstomter. Samtidigt ska utformningen bidra till god trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. Lokalgator av typ ”E” kommer att förses med trottoar på båda 

sidor av vägen. Gatuområdet är angivet till 12 meter, se Figur 11 för typskiss.  

 

 

Figur 9. Utdrag från detaljplanens planerade vägnät. Bokstäverna (A-E) visar vägarnas typ av vägsektion. 
För aktuellt område gäller vägsektion av typ E. Aktuellt område är markerat i rött. Illustration: Werket 
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Figur 10. Huvudgata (vägsektion B, gatuområde 26,5 meter). Illustration: Werket 

 

 
Figur 11. Lokalgata (vägsektion E, gatuområde 12 meter, 11 meter genom Övergård och Nergård). 
Illustration: Werket 

 

 
Figur 12. Detaljplanens planerade GC-stråk. Aktuell fastighet inringad i rött. 
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5 VERKSAMHETENS UTFORMNING OCH OMFATTNING 

5.1 UTFORMNING AV ANLÄGGNING 

Utformningen av ÅVC:n är inte klar ännu. Inom fastigheten kommer det att finnas en 

förgård, en ramp till containers för sortering av avfall samt plats för 

förpackningsinsamling, se exempel i Figur 13 nedan.  

 

Förgården planeras rymma följande delar: 

• Återbruk  

• Farligt avfall  

• Elektronik  

• Informationstorg  

• Kyl och frys  

• Vitvaror 

• Personalutrymmen. 

 

ÅVC:n kommer att planeras för att skapa ett så smidigt flöde som möjligt genom 

anläggningen, samtidigt som rangering av containrar och avhämtning av fulla 

behållare ska kunna ske utan att det innebär risker för besökarna. För att minska 

risken för köbildning på lokalgatan utanför verksamhetsområdet kommer 

anläggningen att utformas så att det finns utrymme för köbildning inom anläggningen. 

 

Återbruket ska vara en mottagningsyta tidigt i förgården där kunderna kan lämna 

saker av återbruksvärde om de själva önskar göra det. Utformningen ska uppmuntra 

kunderna att vilja skänka sina saker istället för att kasta dem.  

 

Kunderna ska med enkelhet och tydlighet veta var de ska lämna avfallet redan på 

förgården. Avlämning av kemikalier och farligt avfall, FA, ska ske till en byggnad via 

fönsterlucka ut mot förgården. Här kommer det att finnas en ordentligt tilltagen 

avställningsyta under tak för kunderna att ställa avfallet på. Avställningsytan ska vara 

försedd med möjlighet att samla upp spill. Personalen ska sedan plocka in avfallet i 

utrymmet för farligt avfall.  

 

Allt flytande farligt avfall, kemikalier och elektronik kommer att förvaras inomhus på 

täta ytor som möjliggör uppsamling av eventuellt spill. Flytande farligt avfall kommer 

dessutom att förvaras invallat eller försett med uppsamlingstråg.  

 

Elektronikutrymmet ska ligga inom förgården i nära anslutning till farligt avfall. 

Vitvaror, kylar och frysar kommer att mellanlagras utomhus på tät, hårdgjord yta.  

 

Förpackningsinsamlingen kommer kunna nås direkt i markplan utan att 

avfallslämnarna behöver passera upp på rampen till grovavfallet. 

 

Vägarna inom ÅVC:n ska vara tydligt utmärkta så att allmänheten lätt kan hålla sig till 

för dem avsedda områden. Körvägar för lastbilar som hämtar och lämnar containrar 

kommer vara tydligt markerade och här får endast personal vistas.  
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I samband med projekteringen kommer en exakt utformning av ÅVC:n att tas fram. Det 

kommer även att tas fram en geoteknisk utredning till grund för projekteringen för att 

fastställa byggnadsförutsättningar utifrån befintliga markförhållanden.  

 

 

Figur 13. Exempel på principiell utformning av en ÅVC. Utformningen av ÅVC Fyrislund är ännu inte klar, 
men den skulle kunna komma att se ut ungefär som i figuren. 

 

5.2 MÄNGDER, HANTERING OCH TYPER AV AVFALL 

Uppsala Vatten och Avfall AB uppskattar att högst 30 000 ton avfall kommer att 

lämnas in till anläggningen årligen. Mängden farligt avfall som lagras inom 

anläggningen kommer inte vid något tillfälle uppgå till 50 ton. All lagring och 

hantering av farligt avfall kommer att ske inomhus. 

 

Det avfall som kommer att tas emot på ÅVC:n är hushållens och verksamheters 

sorterade avfall uppdelat i flera olika fraktioner; exempelvis metall, wellpapp, matfett, 

brännbart grovavfall, trä, trädgårdsavfall, textil med flera. Så kallat säck- och kärlavfall, 

dvs hushållens brännbara avfall och matavfall, kommer inte att tas emot eller hanteras 

inom anläggningen. 

 

Vidaretransport av fulla containrar kommer att ske dagligen. Detta kommer 

huvudsakligen att ske under dagtid men även transporter kvälls- och nattetid kan bli 

aktuella.   

 

För att effektivt och säkert kunna transportera det farliga avfallet kommer utbildad 

personal utföra viss sortering och förpackning av det farliga avfallet i FA-huset. 

Exempelvis kan flytande avfall som inkommer i små behållare hällas samman i större 

IBC-kärl för respektive avfallstyp. 

 

5.3 DAGVATTEN 

5.3.1 PLANERADE ÅTGÄRDER AV DAGVATTEN 

I det nya industriområdet finns ett parkstråk som huvudsakligen inrymmer dammar 

och diken för att rena och fördröja områdets dagvatten, se Figur 14. Huvudman för 

dagvattensystemet är Uppsala Vatten och Avfall AB.  
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Dagvattenhanteringen inom aktuell fastighet är ännu inte planerad i detalj utan beror 

på utformningen av centralen. Allt dagvatten från ÅVC-området kommer att samlas 

upp och avledas till områdets centrala dagvattenstråk. Vissa delar av ÅVC-området som 

inte är hårdgjorda väg- eller uppställningsytor kommer att ha en funktion i 

dagvattenreningen. Enligt detaljplanen ska en fördröjningsvolym på 60 m
3

/ha 

säkerställas inom varje fastighet och ÅVC:n kommer att utformas på ett sådant sätt att 

kravet i planen uppfylls. Diken och dammar kommer vid behov att tätas i botten så att 

dagvatten från ÅVC:n inte infiltrerar till grundvattnet. Rening av dagvatten kommer att 

ske i exempelvis diken, dammar och/eller markväxt-system.  

 

 

 

Figur 14 Illustration av planerat dagvattensystem i DP (2016). Läge för planerad ÅVC markeras med röd 
ring. 

 

5.4 TIDPLAN 

Tillståndsansökan planeras lämnas in i april 2019 med förhoppning om att tillstånd 

kan erhållas i början av 2020. Upphandling av entreprenörer kan enligt denna tidplan 

ske under våren 2019 och byggtiden planeras till våren 2020. 
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6 ALTERNATIV 

6.1 NOLLALTERNATIV 

Enligt miljöbalken ska den verksamhet som ansökan gäller jämföras med ett 

nollalternativ, vilket ska beskriva vad som händer om tillstånd inte ges.  

 

Nollalternativet i detta fall är att ÅVC i Fyrislund inte byggs. Eftersom beslut om 

nedläggning av Boländernas ÅVC redan är taget skulle avfallslämnarna i Uppsala 

hänvisas till någon av de återstående ÅVC:erna, om ÅVC Fyrislund inte skulle byggas. 

När staden växer skulle befintliga ÅVC:er få en allt högre belastning vilket skulle 

innebära påfrestningar inte minst från trafikbelastningssynpunkt, samt en lägre servicenivå 

än i dagsläget. För boende i den sydöstra delen av Uppsala skulle det bli längre 

transporter till närmaste ÅVC, jämfört med om ÅVC Fyrislund kommer till stånd. 

 

I nollalternativet är det rimligt att anta att den aktuella fastigheten kommer vara 

obebyggd under ett eller ett par år men sannolikt kommer platsen på sikt att 

exploateras med någon typ av verksamhet. 

 

6.2 ALTERNATIV LOKALISERINGAR 

6.2.1 ÅVC I KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER 

Uppsala Vatten och Avfall AB påbörjade arbetet med att hitta alternativ placering till 

Boländernas ÅVC för 10–15 år sedan. I den kommunala översiktsplanen från 2016 

beskrivs det som nödvändigt för att möta behoven hos en växande befolkning att fler 

nya ÅVC:er anläggs och att ombyggnad sker av de befintliga. I översiktsplanen 

pekas Fyrislund ut som ett av det områden där en ny ÅVC ska byggas, se Figur 15. 
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Figur 15. Utdrag från Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 där siffran ”5” markerar nya 
återvinningscentraler (Gränby, Fyrislund och Gottsunda).  

 

6.2.2 KRITERIER FÖR LOKALISERING AV ÅVC 

Översiktsplanen anger Fyrislund som ett av de tre områden där en ny ÅVC ska byggas. 

För att bedöma lämpligheten av en specifik plats inom detta område kan kriterierna i 

Tabell 3 användas. Kriterierna är huvudsakligen hämtade från Manual för utformning 

av återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport U2013:09. Ofta finns det inte en plats 

som är optimal ur alla aspekter utan en avvägning mellan olika problem och 

skyddsvärden måste ske. 
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Tabell 3. Kriterier för lokalisering av ÅVC samt kommentarer gällande planerad ÅVC i Fyrislund. 

Kriterier  ÅVC Fyrislund 

Tillgång till ledig mark Marken ägs idag av Uppsala Vatten och Avfall AB 

Tillgänglighet för besökare Lättillgänglig i industriområde 

Tillgänglighet för tunga fordon för 

hämtning av sorterat avfall 

Mycket god tillgänglighet. 

Avstånd till närboende  Drygt ca 100 meter mellan närmaste bostad och 

ÅVC:n.  

Skyddsvärden som t ex skyddad natur, 

kulturminnen, känsliga vattendrag och 

grundvattenförekomster mm. 

 

Inga registrerade naturvärden i området. De 

fornlämningar som finns registrerade inom aktuell 

fastighet är undersökta och borttagna. 

Området ligger inte inom grundvattenförekomst 

eller vattenskyddsområde. Enligt Uppsala kommuns 

sårbarhetskarta är grundvattnets sårbarhet för 

föroreningar låg, se kapitel 4.7. Skydd av yt- och 

grundvatten kommer att uppnås genom planerade 

skyddsåtgärder, se kapitel 7.4. 

Landskapsbild/ stadsbild Ligger inom befintligt industriområde på åkermark.  

Markförutsättningar (grundläggning, 

markförorening) 

Geotekniska förhållanden bedöms initialt som 

acceptabla, undersökning planeras. Ingen känd 

föroreningsproblematik. 

Förutsättningar för dagvattenhantering Förutsättningarna för lokal förbehandling samt 

därefter påkoppling på kommunalt 

dagvattendammar bedöms kunna fungera väl. 

Klimatanpassning (platsens lämplighet 

vid stora regnmängder, hög 

grundvattennivå, stark vind och snö) 

Bedöms fungera väl med planerad 

dagvattenhantering. 

 

6.2.3 ALTERNATIVA LOKALISERINGAR 

Flera olika lokaliseringar har varit aktuella under den tid som Uppsala Vatten och Avfall 

AB har letat efter en bra plats för en ny ÅVC.  

 

Översiktsplan för Uppsala kommun 2010 visar på Östra Fyrislund som ett nytt 

bebyggelseområde med plats för industrier och miljöstörande verksamhet. Området är 

lägesmässigt lämplig för lokalisering av en ÅVC och i 2016 års översiktsplan beskrivs 

Fyrislund som ett av det områden där en ny ÅVC ska byggas. 

 

Uppsala Vatten och Avfall AB har inom detaljplanen för Östra Fyrislund tittat på tre 

olika alternativa placeringar, ungefärliga lägen illustreras i Figur 16 nedan. 

 

För att tillgodose Uppsala Vattens behov är det avgörande att fastigheten har 

tillräckligt utrymme för ÅVC med ramp och förgård med FA-hus. De ska också finnas 

extra utrymme för att kunna etablera kretsloppspark eller annan verksamhet som 

bolaget i framtiden kommer att ha behov av. Andra viktiga aspekter är att minska 

eventuella trafikstörningar genom att in- och utflöde av bilar från ÅVC:n ska ske från 

lokalgata och inte från huvudled.  
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En annan viktig aspekt är avståndet från bostäder, vilket ska vara så långt som möjligt 

så att risken för störning blir så liten som möjligt. I området finns idag bostäder i både 

Övergård, Nergård och Norrby. Enligt detaljplanen ska en komplettering med bostäder 

(drygt 10 villor) ske intill befintliga bostäder i Nergård och Övergård. Kompletteringen 

bidrar till en mer sammanhållen bostadsmiljö intill värdefulla kulturhistoriska 

bymiljöer. 

 

 

Figur 16. Alternativa lokaliseringars ungefärliga lägen (A-C) för ny ÅVC i Fyrislund. 
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6.2.4 JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIV A, B OCH C 

 

För alla tre alternativen A-Norrby (huvudalternativ), B-Nergård och C-Övergård 

redovisas ungefärligt läge i Figur 16. 

 

För dag- och ytvattensituationen bedöms situationen vara ungefär densamma för alla 

tre alternativen, d.v.s. dagvattnet leds till iordningställda dagvattenstråk i området.  

 

In- och utfarter går att arrangera från lokalgata för alla tre alternativen. Alternativ C:s 

läge bedöms ligga alltför nära Almungevägen vilket skulle kunna öka risken för 

trafikstockning. Alla bussar i området kommer att trafikera Södrahällbygatan vilket 

också påverkar alternativ C. Alternativ C:s tomtyta är troligtvis i minsta laget, särskilt 

om bolaget i framtiden skulle vilja etablera en kretsloppspark kopplad till Uppsala 

Vatten och Avfall AB:s verksamhet. 

 

Närheten till bostäder understiger 100 meter från fastighetsgräns för alternativ B och C 

medan avståndet från närmaste bostad till fastighetsgräns för alternativ A är drygt 100 

meter. Närheten till kulturhistoriska bymiljöer är också längre i alternativ A.  

 

Alternativs A:s läge är något bättre ur tillgänglighetsperspektiv för icke-bilburna då 

avståndet från befolkningstätare delar som Slavsta och Årsta är kortare.  

 

Lokaltrafikens bussdepå som är relativt miljöstörande kommer att etableras på andra 

sidan vägen från alternativ A varmed en verksamhet av typen ÅVC passar in i den delen 

av området.  

 

Utifrån ovanstående har Uppsala Vatten och Avfall AB bedömt att den lämpligaste 

lokaliseringen i området för Fyrislund är valt huvudalternativ A-Norrby.  

 

7 MILJÖEFFEKTER OCH SKYDDSÅTGÄRDER 

När samrådsprocessen är slutförd kommer Länsstyrelsen att göra en bedömning av om 

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Utifrån det kommer 

antingen en liten MKB (ej BMP) att upprättas eller så kommer ett avgränsningssamråd 

(BMP) att hållas för att i MKB:n kunna fokuseras på de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, dvs en specifik miljöbedömning.   
 

Uppsala Vatten och Avfall AB:s bedömning är att den sökta verksamheten inte antas 

medföra betydande miljöpåverkan.  

 

Nedan redovisas översiktligt de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra 

och eventuella skyddsåtgärder. De olika miljöaspekterna planeras att utvecklas vidare i 

den lilla MKB:n. 

 

7.1 NATURVÄRDEN 

Det finns inga registrerade skyddsvärden som kan påverkas av etableringen. 

I en stad kan dock alla grönytor anses fylla en funktion för biologisk mångfald och en 

möjlighet för viss flora och fauna att etableras.  
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I detaljplanen nämns den fridlysta råkan och att det inom området finns en råkkoloni. 

Mänsklig aktivitet eller närhet behöver dock inte vara negativt för områdets råkkoloni 

så länge denna sker så pass avskilt att fåglarna inte störs vid ruvning eller annan 

aktivitet vid bona. De senaste åren har ingen häckning skett i området. 

 

För att undvika störning av råkornas häckning är det bästa enligt beskrivningen i DP 

att lämna talldungar inom planområdet. Inom aktuellt området för ÅVC Fyrislund finns 

enbart åkermark, inga talldungar berörs.  

 

7.2 LANDSKAPET OCH KULTURMILJÖ  

Planområdet domineras idag av en mycket lantlig karaktär med de tydliga historiska 

bymiljöerna på de trädbeklädda moränbackarna. En känsla av att området befinner sig 

i stadens utkant bidras genom att området rent fysiskt gränsar till det öppna 

slättlandskapet öster om E4 och i norr mot kulturlandskapet kring Slavstavägen.  

 

Detaljplanen styr högsta byggnadshöjd, utformning av skyltar samt i viss mån 

bebyggelsens utformning. Utformning av ÅVC Fyrislund kommer att anpassas efter 

detaljplanens bestämmelser. De registrerade fornlämningarna inom aktuell fastighet är 

enligt kommunikation med länsstyrelsen undersökta och borttagna. Vid eventuell 

misstanke om påträffande av fornlämning vid markarbeten kommer rapportering till 

länsstyrelsens kulturmiljöenhet att ske omgående och pågående markarbeten pausas i 

väntan på beslut från länsstyrelsen. I övrigt planeras inga ytterligare åtgärder i 

dagsläget.  

 

7.3 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Aktuell fastighet ligger på åkermark och området är idag start påverkat av trafikbuller 

från väg E4 och har utsikt mot vägområdet. Aktuell fastighet bedöms därför ha ett 

relativt lågt värde som rekreations- och friluftsområde. Det kan dock inte uteslutas att 

närboende använder området t.ex. för promenader.  

 

7.4 YT- OCH GRUNDVATTEN 

Dagvattnet från ÅVC-området kommer att renas och fördröjas inom fastigheten genom 

behandling i exempelvis diken, dammar och/eller markväxt-system och därefter ledas 

till industriområdets gemensamma dagvattenbehandlingsanläggning. Utformningen av 

dagvattenuppsamlingen på ÅVC-fastigheten är ännu inte projekterad, men det bedöms 

som om det finnas goda förutsättningar att uppfylla de krav på fördröjningsvolym som 

ställs i detaljplanen samt uppnå tillräcklig rening så att ingen skada på miljön 

uppkommer.  

7.5 MARKFÖRORENINGAR 

Det finns inga uppgifter som tyder på att någon tidigare verksamhet som kan ha 

orsakat föroreningar i marken har funnits på platsen. 

 

Risken för att den planerades ÅVC:n ska bidra med föroreningar till marken hänger 

samman med hur dagvattenhanteringen kan lösas samt vilka skyddsåtgärder mot 

olyckor som planeras. Planerad dagvattenhantering beskrivs i kapitel 5.3 och 

skyddsåtgärder mot olyckor beskrivs i kapitel 7.12. 
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7.6 TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET 

Området är planerat för logistik och transport och har därför planerats för att skapa 

god framkomlighet och tillgänglighet i området, se kapitel 4.9. Den tänkta ÅVC:n 

ligger längs en parallellgata (lokalgata) till en av huvudgatorna i området vilket 

underlättar in- och utfart. ÅVCn kommer att utformas på ett sådant sätt att risken för 

köbildning utanför området minimeras, dvs det kommer att finnas utrymme för 

eventuell köbildning inom verksmhetsområdet. 

 

7.7 BULLER  

Aktuell fastighet ligger i en bullerpåverkad miljö inom ett industriområde och med väg 

E4 i öster. 

 

Bullrande arbetsmoment från verksamheten bedöms vara ranering av containrar och 

tömning av avfall i containrar. Buller förekommer även från trafik till och från ÅVC-

anläggningen. ÅVC:n beräknas ge upphov till ca 500 trafikrörelser under en timme när 

trafiken är som intensivast.  

En bullerutredning är under framtagande som underlag för utformning av 

verksamheten, så att verksamheten optimeras ur bullersynpunkt. Anläggningen 

kommer att utformas på ett sådant sätt att gällande planbestämmelser och riktvärden 

för ekvivalent buller inte överskrids avseende verksamhetsbuller. 

 

7.8 LUFT  

7.8.1 LUFTFÖROREINGAR FRÅN TRAFIK 

Utsläpp till luft från trafik är ett mycket stort miljöproblem globalt och kan i städer 

även vara ett lokalt problem för såväl hälsa som naturmiljö. 

För att minimera den globala miljöpåverkan, dvs koldioxidutsläppen, bör en ÅVC 

placeras så att resvägen för de som ska betjänas av anläggningen blir så kort som 

möjligt och med så få stopp som möjligt. För denna miljöaspekt är det således främst 

relevant att jämföra med nollalternativet; vart skulle avfallslämnarna ha åkt om denna 

ÅVC inte fanns?, samt med alternativa lokaliseringar. Slutsatsen är att den aktuella 

lokaliseringen har ett mycket bra läge med avseende på transportavstånd och få stopp, 

för de som ska betjänas av anläggningen. Den ansökta verksamheten bedöms innebära 

en positiv påverkan på koldioxidutsläppen, eftersom de totala transportavstånden blir 

kortare än i nollalternativet. 

7.8.2 LUFTFÖRORENINGAR FRÅN AVFALL 

Miljöskadliga utsläpp till luft kan uppkomma genom avgång av flyktiga kemiska ämnen 

i t ex lack, färg, lösningsmedel och bensin. Sådana avfall måste därför förvaras i slutna 

kärl och hanteras enligt särskilda rutiner. Med användning av gängse skyddsåtgärder 

för förvaring av kemikalier ska risken för miljö- eller hälsoskadliga utsläpp vara 

minimal. 

En annan typ av utsläpp till luft är illaluktande gas från nedbrytning av organiskt avfall, 

t ex ruttnande trädgårdsavfall, fallfrukt eller matavfall. Eftersom lättnedbrytbart avfall i 

form av matavfall inte kommer att tas emot på anläggningen bedöms denna risk som 

liten. Avfall som lämnas i behållare för förpackningsavfall är svårt att kontrollera och 

risken med dålig lukt avhjälps där främst med täta intervall för tömning av behållarna. 
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7.9 NEDSKRÄPNING 

På de ÅVC:er som drivs av Uppsala Vatten & Avfall AB idag sker kontinuerlig städning 

under ÅVC:ernas öppettider vilket motverkar nedskräpning och vinddrift. De 

transporter som sker från anläggningen där det finns risk för nedskräpning sker med 

nätade eller täckta tak vilket motverkar nedskräpning. 

 

7.10 SKADEDJUR 

Förekomst av måsfåglar, kråkfåglar, råttor och andra skadedjur förknippas i stort sett 

uteslutande med avfall som innehåller matavfall, slaktavfall eller annat lätt nedbrytbart 

avfall. Med god kontroll av inkommande avfall bedöms risken med skadedjur som 

mycket liten. 

 

7.11 OLYCKSRISKER 

Olyckor är oplanerade händelser som kan leda till negativa konsekvenser för hälsa eller 

miljö utanför anläggningen eller för besökare på anläggningen. 

 

7.11.1 FARLIGT GODS  

En ÅVC genererar transporter av farligt avfall ut från anläggningen. Väg E4 utgör den 

primärta transportleden för farligt gods med ett bedömt påverkansavstånd på 30-200 

meter enligt detaljplanen. Väg 282 utgör en sekundär transportled för farligt gods. 

Planerad verksamhet ligger på drygt 400 meters avstånd från E4. 

Bussdepån för regiontrafiken är en Sevesoanläggning till vilken det kommer 

biogastransporter från väg 282 fram till Södra depåvägen och in mot bussdepån. 

Risker som har beaktats i samband med planläggning är olycka med brandfarlig vätska 

som kan orsaka bränder samt biogas, bromcyan och kloroform som kan spridas. 

Detaljplanen minimerar risker kring E4 genom att föreskriva ett skyddsavstånd mellan 

vägkant och bebyggelse på 50 meter. Längs väg som betraktas som sekundär led för 

farligt gods föreskrivs ett skyddsavstånd på 30 meter från byggnad till vägkant. 

 

Aktuellt område för ÅVC bedöms som lämplig avseende olycksrisken kopplad till farligt 

gods då den inte ligger i närheten av känsliga områden som bostadsområden. 

Verksamheten ligger även nära väg E4 som är den primära transportleden för farligt 

gods.  

 

7.11.2 SPILL OCH LÄCKAGE 

Vid hantering av flytande avfall, främst olja och kemikalier, samt avfall som innehåller 

gas, t ex freon i gamla kylskåp, finns det risk för spill och läckage som kan skada 

miljön. 

Förvaring, hantering och transport av dessa avfallsslag kommer att  planeras med hänsyn 

till riskerna. Det kommer att finnas rutiner för att förhindra spill och läckage och det 

kommer även att finnas uppsugningsmaterial för att hantera eventuella spill om en 

olycka ändå skulle inträffa. Också dagvattensystemet är en del i detta skydd. 
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7.11.3 INBROTT OCH SKADEGÖRELSE 

Det kan förekomma inbrott på ÅVC:er, trots att allt material som förvaras där har 

kastats bort som avfall. Det kan vara elektronik som lockar eller bara möjligheten att 

förstöra. ÅVC:n kommer att vara inhägnad och stöldbegärligt material som exempelvis 

småelektronik kommer att förvaras inomhus. 

 

7.12 BRAND 

Brand i avfall kan innebära stor miljöskada genom att avfallet kan avge miljö- och 

hälsoskadlig gas. Släckningen kan dessutom orsaka utsläpp av förorenat släckvatten. 

Risken med förorenat släckvatten kommer att beaktas i den fortsatta planeringen av 

ÅVC:n, så att dagvattensystemet dimensioneras och utformas för att kunna 

omhänderta släckvatten i händelse av brand. 

 

7.13 BYGGTIDEN 

Byggtiden kommer att innebära en risk för störningar orsakade av bl.a. transporter av 

byggmaterial och buller samt olycksrisker. Dagvattnet från området kan påverkas av 

schaktning och snabb avrinning innan dagvattensystemet är färdigställt. 

 

7.14 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

En ÅVC är en verksamhet vars syfte är att främja hushållning med både material och 

energi. En väl fungerande ÅVC samt återbruksverksamhet kan bidra till såväl ökad 

återanvändning som ökad material- och energiåtervinning och bidrar således till god 

hushållning. 

 

7.15 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER 

Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm, MKN, är att den tar sikte på tillståndet i 

miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför 

stor skada. Det finns idag MKN för buller, luft och vattenkvalitet. I MKBn kommer 

gällande MKN att redovisas tillsammans med beräkningar och bedömningar av 

påverkan från den ansökta verksamheten. MKN för luftkvalitet bedöms inte beröras av 

aktuell verksamhet. 

 


